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LLISTAT DE LLIBRES CURS 2020-2021 

5è (Cicle Superior) 

FUNGIBLES 

 
REUTILITZATS 

 
Llengua Catalana 
-Dossier d’aprenentatge 5è. Programa Mots.  

Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4404-9 
 

Llengua Castellana 
-Dosier de aprendizaje 5º. Programa 

Palabras.  Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4433-9 
 

Matemàtiques 
-Dossier d’aprenentatge 5è. Programa 

Connexions.  Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4459-9 
 

Llengua Anglesa 
-All about us 5. Activity Book+ Pack. 
Ed. Oxford 
ISBN 978-0-19-456226-3 
 

Música  
-Música 5 Primària.  
Quadern A punt de solfa 5. Ed. Barcanova  
ISBN 978-84-489-4470-4 
Quadern A cau d’orella 5. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4476-6 
 

Religió 
-Religió Catòlica 6. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-3550-4 
 
 

 

 
 

Llengua Catalana 
-Llibre de coneixements-5è. Programa Mots.  

Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4403-2 
 

Llengua Castellana 
-Libro de conocimientos-5º. Programa 

Palabras. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4432-2 
 

Matemàtiques 
-Llibre de coneixements-5è. Programa 

Connexions.  Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4458-2 
 

Coneixement del medi natural, social i 
cultural 
-Llibre de coneixements-5è. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-3329-6 
 

Llengua Anglesa 
-All about us 5. Class book. Ed. Oxford 
ISBN 978-0-19-456240-9 
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LLISTAT DE MATERIAL D’AULA - 5è (Cicle Superior) 

- 1 paquet de 500 fulls DIN-A4 de 80 g (a ser possible Navigator Ecologycal) 

- 1 arxivador vertical de cartró, de tamany foli, amb dues anelles. 

- 1 carpeta de tapa dura amb gomes. 

- 1 paquet de separadors de colors, per a l’arxivador (resistents). 

- 1 silicona líquida de 100 ml. 

- 1 retolador negre EDDING 1200 núm.2. 

- 2 pinzells escolars: un del núm. 8 i un del núm. 14. (De pèl fi) 

- 10 làmines DIN-A4 de dibuix, sense marc. 

- 1 capsa de ceres Manley (15 mínim). 

- Aquarel·les de 24 colors JOVI. 

- 1 capsa de retoladors (12 mínim). 

- 1 capsa de llapis de colors (12 mínim). 

- 1 tub de pegament de barra gran de 40 g. 

- 1 tisores escolars (que tallin bé). 

- 1 estoig complert (llapis, goma, maquineta, bolígraf blau, negre i vermell). 

- 2 carpetes de 30 dossiers de plàstic (per a Música i per a Classe) 

LLIBRETES:  

- 3 llibretes d’una línia de 50 fulls de tapa dura amb espiral. 

- 1 llibreta de 100 fulls d’una línia o de quadrícula petita (per a l’Anglès del cicle). 

- 2 llibretes de “quadrícula petita” de 50 fulls de tapa dura amb espiral.   

ESTRIS DE MESURA: (transparents) 

- 1 regle de 15 o 20 cm (que càpiga a l’estoig) 

- 1 regle de 40 cm. 

- 1 transportador d’angles. 

- 1 escaire i 1 cartabó. 

- 1 compàs micromètric. 

- 1 calculadora amb tecla d’arrel quadrada. 

- 2 bosses amb cremallera de 23 cm X 33 cm aproximadament (per posar tots els estris de 

mesura i per a materials de plàstica). Han de portar una beta per poder-les penjar. 

ALTRES: 

- 1 paquet gran de tovalloletes humides. 
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- Equip d’Educació Física complert: xandall i samarreta de l’escola, calçat esportiu i necesser 

amb sabó, colònia, pinta i tovallola. 

 

 

 

NOTA:  
Cal portar el material i els llibres de text  tot marcat amb el nom de l’alumne/a.  

Es recomana reutilitzar tot el material del curs anterior que estigui en bon estat. 

Si al llarg del curs algun material es perd, es deteriora o es gasta, caldrà portar-ne 

un altre de nou.  

Es portarà el material gradualment durant la primera setmana. 

(No cal  portar-ho tot el primer dia!!!) 

 

 


